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প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।আজ িবেকেল তাঁর সরকাির বাসভবন গণভবেন
সদ্য সমাপ্ত কম্েবািডয়া সফেরর িবস্তািরত জানােত এক সাংবািদক
সম্েমলেন িতিন এ কথা বেলন।
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বেলন,“পার্লােমন্টির িসস্েটেম (সংসদীয় ব্যবস্থা) েয েকানও সময়
িকন্তু ইেলকশন হয়। তেব আমরা এমন েকানও ৈদন্যদশা বা সমস্যায় পিড়িন
েয এখনই ইেলকশন িদেত হেব।”
িতিন

বেলন,

“আমরা

প্রত্েযকটা

চ্যােলঞ্জ িদেত পাির, তা েকউ
উন্নয়নগুেলা এিগেয় িনেত চাই।”
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আেরক প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন,“গণতান্ত্িরক ব্যবস্থায় িনর্বাচেন
আসা প্রত্েযকটা দেলর কর্তব্য। েয দল গণতন্ত্ের িবশ্বাস কের না;
এটা েসই দেলর িসদ্ধান্ত। এেত আমােদর িকছু করার েনই। যারা
গণতান্ত্িরক পদ্ধিতেত িবশ্বাস কের না তারা িনর্বাচেন আসেব না।
িতিন
এক্েষত্ের
েকানও
উদ্েযাগ
িনেবন
িকনাএমন
প্রশ্েন
প্রধানমন্ত্রী বেলন,
িবএনিপেক িনর্বাচেন আনার জন্য দলিটর েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার
সােথ আেলাচনার েকােনা উদ্েযাগ িনেবন না বেলও সাফ জািনেয় িদেয়েছন
প্রধানমন্ত্রী।
িবএনিপ একিট িনর্দলীয় সরকার চায়; এক্েষত্ের তােদর িনর্বাচেন আনেত
সরকার প্রধান িহেসেব েকানও অবদান রাখেবন িকনা- এমন প্রশ্েন িতিন
বেলন, “কার সােথ আেলাচনা? িকেসর প্রস্তাব! একবার প্রস্তাব িদেয়
েয ঝািড়টা েখলাম আর প্রস্তাব েদওযার ইচ্ছা েনই। তাঁেক আর
প্রস্তাব েদওযার দরকার আােছ বেল মেন কিরনা।”
িতিন বেলন, তারা (িবএনিপ) িনর্বাচেন আসেত চায় আসেব, এটা তােদর
পার্িটর িসদ্ধান্ত। এখােন আমােদর িকছু করার েনই। এত সাধাসািধর
দরকার িক হেলা; আিম বুঝেত পারলাম না।

েশখ হািসনা বেলন, আর যাই েহাক আিম প্রধানমন্ত্রী। তার েছেল যখন
মারা েগেলা; আিম তার বািড়েত েগলাম। িকন্তু আমােক ঢুেকেত েদওয়া
হেলা না।
প্রধানমন্ত্রী প্রায় আট মাস পর বৃহস্পিতবার েকােনা সংবাদ
সম্েমলেন বক্তব্য রােখন। ভারত সফর েশেষ চলিত বছেরর ১০ এপ্িরল
সর্বেশষ সংবাদ সম্েমলেন কথা বেলন িতিন।
িতন িদেনর সরকাির সফের প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা গত েরাববার
কম্েবািডয়া যান। এই সফরকােল েসখােন েশখ হািসনার নানা কর্মসূিচেত
েযাগদান ছাড়াও নয়িট সমেঝাতা ও একিট চুক্িত সই হেয়েছ দক্িষণ-পূর্ব
এিশয়ার েদশিটর সােথ। মঙ্গলবার েদেশ েফেরন িতিন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, এই সফর দুই েদেশর সম্পর্ক গেড় তুলেত গভীর
ভূিমকা রাখেব। এেত দুই েদেশর সম্পর্ক আরও দূঢ় হেব। সম্প্রিত আমার
কম্েবািডয়া সফের দুই েদশই লাভবান হেব।
েরািহঙ্গা ইস্যুেত িতিন বেলন, েযহুতু তারা প্রিতেবিশ েদশ; আিম
চাই
প্রিতেবিশ
েদেশর
সােথ
সদভাব
থাকুক।
মানিবক
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েরািহঙ্গােদর
হেব।
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প্রধানমন্ত্রী বেলন, িময়ানমােরর সাথ একিট সমেঝাতা স্মারক
স্বাক্ষর হেয়েছ। িময়ানমার সরকার স্বীকার কেরেছ-একটা কিমিট করা
হেব; তােদর িফিরেয় েনওয়ার ব্যবস্থা করা হেব।
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